Raceledelsesmøde 1. august 2018 –
Fjeldsted Skovkro
Deltagere: Christian Brix Søndergaard (CBS), Kresten Henriksen (KH), Per Rethmeier (PR), Susanne Tillge
(ST), Lisa Nørregaard Poulsen (LNP), Morten Lundby Mikkelsen (MLM) og Randi Pedersen (RP)

a. Godkendelse af dagsorden
Punkterne K1, K2 og K3 blev tilføjet.
b. Få det sidste med i vores referat fra sidste møde, har endnu ikke modtaget noget til mit forslag.
På grund af tekniske vanskeligheder er referatet fra det seneste møde pt utilgængeligt. CBS har
skrevet et erstatningsreferat og sendt det rundt. Referatet blev færdiggjort i fællesskab og CBS
sender det videre til Dot, så det kan komme på hjemmesiden.
c. Møde mellem racerne, vi har lovet næste møde.
Kvalifikationsprøve og vejledning er samskrevet og rundsendt. Curly og Chesapeake har accepteret
indførsel af eksteriørdelen på deres kvalifikationsprøver.
Labrador sender reminder til bestyrelsen angående fremtidig organisering af DRK.
Junior/veteran certifikater. KH tager kontakt til de øvrige jagthunderacer angående ønsket om at
koble juniorchampionatet med en arbejdsmerit.
Kvalitetssikring af HD-bedømmelser fra KU/DKK blev diskuteret.
Flatcoat inviterer til næste møde. Mødet afholdes uden en repræsentant fra bestyrelsen.
Chesapeake sender forespørgsel om mulighed for dispensation til A-prøver til MU.
Tilskud til internationale udstillinger/IWT blev diskuteret i labrador.
d. Efterårsarrangement udstilling og markprøve, hvad mangler?
Brugsprøve på markprøvedagen. Brian Hansen dømmer.
Susanne Andersen går aspirant i vinderklasse
MLM finder en løsning på computerproblemet. RP sender link til Hundeweb.
CBS kontakter prøveleder og udstillingsleder.
LNP sørger for gaver som evt mangler.
WT. Alt er aftalt og på plads. CBS og PR aftale inbyrdes om indkøb af gaver.
e. Forårets + efterårsarrangement 2019 (dommere , sted mm.)
Annette og Jørgen Jakobsen er tovholder på forårsarrangementet.
Markprøve: CBS kontakter dommere.
WT Sjælland: 17.3. CBS kontakter dommere.
f.

A-prøver ?
CBS arbejder på en Åben A.
Vinder A forventes på Faurskov.

g. NM udtagelse.
CBS kontakter de ekvipager der er udtaget og sender navnene på de to hold til Dot så det kan blive
opdateret på hjemmesiden.
Hold 1:
Palle Olesen
Henrik Jordt Adsersen
Kent Frederiksen
Hold 2:
Preben Jørgensen
Øivind Kaas-Larsen
Randi Pedersen
Reserver:
1. Lisa Nørregaard Poulsen
2. Per Rethmeier
3. Johnny Eckhaus

h. Henvendelse fra medlem.
Raceledelsen var enige om at vi sætter stor pris på henvendelsen og flere gav udtryk for at de var
enige i budskabet/bekymringen angående racens udvikling. Samtidigt måtte ledelsen også
konstatere at der ikke er ønske om at indføre kontrolindstandser (såsom eks. avlsrådene i både
Tyskland og Sverige). Raceledelsen ønsker at appelere til opdrætternes sunde fornuft.
Konkrete tiltag:
1) Teksten på Koebhund.dk skal ændres. Teksten giver et vrangbillede af racens ophav og
egenskaber.
2) Tillæg til skemaet til hvalpekuld. Raceledelsen blev enige om at tilføje en tekstrubrik på
skemaet til hvalpeliste 1 på hjemmesiden. Her skriver opdrætteren om tankerne omkring og
hensigterne bag den tiltænkte/lavede kombination.
Herudover blev muligheden for at lave en mentorordning hvor nye opdrættere, eller flatejere der
ønskede at lave et kuld hvalpe kan henvende sig og få hjælp, diskuteret. Raceledelsen ønsker at
fortsætte diskussionen om dette på racens årsmøde.
RP kontakter medlemmet, som sendte henvendelsen.
i.

Hvordan har vores økonomi det?
Økonomien ser fin ud. Der er stor søgning på racens hvalpeliste. Angående træningsweekenden, så
sørger CBS for gave til Annette og Jørgen.

j.

Valg til raceledelsen 2019
Proceduren angående opstilling til valg til raceledelsen blev gennemgået.

k. Retrieveren evt. svar/kommentarer på Alex´s indlæg. PR har et forslag til et opfølgende indlæg.

Debat omkring en udvidet udgave af standard for racen. ST finder den danske oversættelse så den
kan blive sat på hjemmesiden, til almen oplysning. Artiklen af Hans Hilveda sendes til Retrieveren
både på dansk eller engelsk.
K1 - Bolettes indstilling. Raceledelsen bakker op om indstillingen.
K2 - Årsmøde.
CBS spørger dirigent. Mødet afholdes 3. februar på Fjeldsted Skovkro. PR booker lokale og
forplejning.
K3 - Forslag til dommere til Jubilæumsudstilling i Gørlev. CBS rundesender liste med forslag.
l.

Evt.
MLM: Savnede respons på brev til opdrættere angående sponsorer til racens arrangementer. En
enig raceledelse bakkede op om brevet og MLM sender det til hjemmesiden og lægger det på
Facebook.

